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REGULAMENT DE TRANSFERARE AL SPORTIVILOR DE LA
O STRUCTURĂ SPORTIVĂ LA ALTA
ARTICOLUL 1
Transferul unui sportiv de la o unitate sportivă la alta se face prin completarea de către
acesta sau de către reprezentantul legal (în cazul minorilor) a solicitării de transfer (Anexa 1) şi
obţinerea celor trei vize (1, 2 şi 3).
Completarea integrală a formularului de solicitare de transfer cu cele trei vize reprezintă
finalizarea solicitării de transfer.
Transferul devine activ după depunerea la Federaţia Română de Yachting a unui exemplar
al formularului de solicitare de transfer pe care se pune un număr de intrare.
Legitimarea sportivului la noua structură sportivă se face de către aceasta urmând regulile
valabile pentru un sportiv nelegitimat.

ARTICOLUL 2
Transferul sportivilor se poate efectua în perioada 15 noiembrie ‐ 1 martie.
Solicitarea de transfer se completează în patru exemplare.
Dupa înregistrarea la Federaţia Română de Yachting un exemplar rămîne la sportiv şi
celelalte trei la Federaţia Română de Yachting urmând ca două să fie înmânate la cerere celor
două structuri sportive şi unul să rămână la arhiva Federaţiei Române de Yachting.
Viza1:
Se aplică de către structura sportivă de la care se face transferul în cazul în care aceasta
este de acord.
În cazul în care această structură sportivă nu este de acord cu transferul, viza aplicabilă este
a Preşedintelui sau a unuia din cei doi vicepreşedinţi ai Federaţiei Române de Yachting care se
poate aplica în cazul în care sportivul, în ultimele 12 luni, nu a mai participat la nici un concurs
organizat în România şi aflat în calendarul Federaţiei Române de Yachting. De la aceasta regulă fac
excepţie concursurile organizate de structura sportivă de la care se face transferul.
Pentru orice altă situaţie se poate aplica Viza 1 de către secretarul Federaţiei Române de
Yachting în urma unei decizii a Consiliului Federal al Federaţiei Române de Yachting emisă după
audierea părţilor şi analizarea probelor scrise depuse de aceştia.
Viza2:
Se aplică de structura sportivă la care se face transferul şi reprezinta acceptul acesteia de a
primi respectivul sportiv.
Viza3:
Se aplică de către Preşedintele sau vicepreşedinţii Federaţiei Române de Yachting şi
reprezintă confirmarea achitării de către solicitant a taxei de transfer.

ARTICOLUL 3
În cazul în care sportivul are contract cu structura sportivă de la care se transferă şi aceasta
nu este de acord cu solicitarea de transfer atunci acesta este decis de către Consiliul Federal al
Federaţiei Române de Yachting.

ARTICOLUL 4
Prezentul regulament a fost discutat si aprobat in sedinta de Consiliu Federal FRY din data
de 17.01.2014. Începând cu aceasta dată se abroga orice reglementare anterioară privind
transferul sportivilor de la o unitate sportivă la alta.

